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Parents Weekly Newsletter
Grade 2 الصف
TERM 1
SUBJECTالـمـادة

English
اللغة اإلنجليزية

2A
 لـول/ المعلمة
loul.alrotali@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Friday
Day:
اليوم:
From: 11:00 am من:
To: 11:45 am إلى:

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم
Unit 1
• Lesson 12
• Lesson 13-14

Science
العلوم
العلوم

Science

HUDA.ALJABRY@ESE.GOV.AE

Office Hour الساعة المكتبية
Friday
Day:
اليوم:
From: 11:30 am من:
To: 12:00 am إلى:

Enrichment Homework

الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات
Spelling words:

H.W in your activity book
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High level
My favourite colour is red.
This is a girl.
Medium level
(swims/ climbs/ hops/ see)

-

Fatima.Husain@ese.gov.ae

2A
HUDA.J

September 26-30

Unit 2
• Lesson 1+2

2D ,2C ,2B
المعلمة فاطمة
Office Hour الساعة المكتبية
Day: Wednesday اليوم:
From: 08:50 am من:
To: 09:35 am إلى:

Week 5

Lesson 3
Water on Earth
-

• WATER ON EARTH
• EARTH SURFACE
• MOVING WATER
RIVERS
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Bodies of water
Type of water
The different
between bodies of
water.
Complete the book
activities.
worksheet

: نشاط
 أو، صور ألنواع المياه الموجودة على سطح األرض
رسم صوره أو مجسم يوضح نوع من أنواع المياه
.على األرض

Unit.1 -Lessons 15,16-Unit.2L.1,2
•

English
اللغة اإلنجليزية

2B, 2C, 2D
 سارة/ المعلمة

sara.almashjary@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Day: Thursday اليوم:
From: 11:15am من:
To: 12:00am إلى:

 فاطمة/ المعلمة
Fatima.Alnaqabi@ese.gov.ae

Math
الرياضيات

•

Office Hour الساعة المكتبية
Monday
Day:
اليوم:
From: 09:40 am من:
To: 10:25 am إلى:

Reading: Read and
understand the overall
meaning of very short,
simple texts with the help
of pictures.
Listening: Listen and
understand familiar words
and set phrases in very
short, simple texts on
familiar topics.

•

Writing: Write sentences
using correct spacing,
capitalization and full
Stops.

•

Grammar: (His– Her)

Review vocabulary words

•

Solve practice book:
Page 7-8
Page 9-10
Page 11 – 12

•

Daily Mental Math
(Practice write numbers
to 1,000) In-Class.

Students will learn:
•
•
•

U3L1 – Counting Patterns.
U3L2 – Patterns When Skip
Counting by 5s.
U3L3 – Patterns When Skip
Counting by 10s and 100s.

•

Self-Learning on LMS
every Friday (at home).

•

Solve activities in
Matific.
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Vocabulary words:
school
lunchbox
colors
friends
crayons
ruler
table
chair

Test 2
U2L4 – Decompose 3-Digit Numbers
U2L5 – Compare 3-Digit Numbers.
U3L1 – Counting Patterns

Paper Based Exam
Wednesday 28-09-2022
(2A & 2C)
Thursday 29-09-2022
(2B & 2D)

ثالثاء

الكتابة من كناب النشاط كتابة فقرة عن طعامك
المفضل ص 27/ 26

أربعاء

درس أنا أصلي  -صفة الصالة ص  88الى ص
91

خميس

درس في تربية االخالقية واالقتصادية
حاجاتي ورغباتي  110الى ص 112

جمعة

قراءة من منصة نهلة وناهل قصص

ثالثاء

رسم الطعام المفضل وكتابة الجملة
المفيدة تحت الصورة

أربعاء

حفظ التشهد والصالة ااالبراهيمية

خميس

واجب في كتاب 114/ 113

جمعة

قراءة الطالب من منصة نهلة
وناهل يختار الطالب والطالبة
القصة وتقرأها أمام زمالئهم

•
•

اإليقاع المنتظم (الجزء الثاني).
أمثلة وتطبيقات.

ط ٌ
صفَ ُر ُم َخ َّ
ب قِ َّ
ط
طتي ،فَ َ
ش ْع ُرها أ َ ْ
أَنا أُحِ ُّ
ْنان
بِ ُخطوط بَيْضا َءَ ،ولَها َ
عي ِ
ي َخفيفَةُ
َخ ْ
ض
راوان لَ ّماع ِ
ِ
َتانَ ،و ِه َ
ال ِ ّ
ب َمعي
ظ ِ ّل ،وذَ ِك َّيةٌ ِجدًّا ،ت َ ْل َع ُ
وت ُ ْ
ب تَنا ُم في
ضحِ كُنيَ ،وحينَ تَتْعَ ُ
ضني .قِ َّ
حِ ـ ْ
طتي ا ْلجَميلَةُ َرفيقَتي في ُك ِ ّل
ْاأل ْوقاتِ.

الرجاء متابعة الدرس عـلى
منصة LMS

المعلمة فاطمة الشحي
(2B) ,2A
fatema.hasani@ese.gov.ae

المعلمة بدرية الجنيبي
(2D) ,2C
badreya.saleh@ese.gov.ae

الساعة المكتبية Office Hour
الخميس
Day:
اليوم:
From: 10:30 am
من:
12:00
am
To:
إلى:

Music & Drama
التربية الموسيقية والمسرح (المعلم بشير)

bechir.gharbi@ese.gov.ae

GAMES FOR FUN: TO DEVELOP
RUNNING
L1: Describe key words
linked to the game
L2: Explain how to play the
game
L3: Demonstrate resilience
in a variety of situations
L4: Demonstrate
knowledge and
understanding of the game
Unit Test

•

Make a craft or video for
China’s National Day
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Review and China’s
National Day

•
•

التربية الرياضية PE
المعلمة رباب

•

Rabeb.Garraz@ese.gov.ae

•

•

Integrated Curriculum
المنهاج المتكامل

اثنين

الكتابة ص  60من كتاب الطالب قراءة قصة
قطتي من السبورة والكتاب معا

قِ َّ
طتي

اثنين

قراءة الجمل المكتوبة في الشاشة
الصفية

البرنامج الصيني Mandarin
Ms. liu
liu.zhongjie@ese.gov.ae

الوحدة األولى:
عنوان الدرس:
مصر قبل العـربية (الجزء األول)

جلب أدوات مادة الفن:
الدفتر  - Sketchbookاأللوان المائية  -األلوان الخشبية

أنشطة تفاعلية +
اإلجابة عن أسئلة الكتاب المدرسي +
التطبيق العـملي للدرس

األهـداف:
•
•
المهارات:
•

التعـرف على تاريخ الفن في العـصر
القديم.
التعـرف على الثقافات والحضارات
البشرية القديمة.

فنون بصرية Virtual Art
المعلمة سماح
samah.jerbi@ese.gov.ae

استخـدام تقنيات واساليب متنوعة
في الرسم والتلوين واستخدام
الوسائط المتنوعة والخامات
المتعـددة إلنتاج األعـمال الفنية.
Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا

Please study Unit 1
for the exam next week (week 5).
The exam will be on LMS.
Make sure that all students have LMS working.

SB pages :27 to 35
AB pages :23 to 31

Unit 3 – Planning
▪ Identify the design problem.

Will be celebrated on Sep 30th
س ـيتم االحـ ـت ـف ـ ـاء بالمناسبـ ـة
في  30سبتمبر 2022
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المعلمة أحالم ahlam.farah@ese.gov.ae
الساعة المكتبية Office Hour
:اليوم Day: Tuesday
:من From: 09:00 am
:إلى To: 11:00 am

